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Nieuwe Niedorp,  28 februari 2020 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Al wekenlang wordt het nieuws beheerst door het wereldwijde coronavirus (COVID-19). Inmiddels is ook in 
Nederland het virus geconstateerd.  We realiseren ons hierbij het volgende: 
 

● Veel gezinnen zijn de  afgelopen periode op vakantie of familiebezoek geweest. 
● Een aantal ouders werkt bij internationaal opererende bedrijven of instanties. 
● Deze bedrijven maken afspraken en nemen maatregelen rond dit virus die kunnen afwijken van wat 

een school doet. 
 
Als school willen we de vragen voor zijn en duidelijk maken hoe wij hier tegenover staan. 
 
Wat verwachten we van u? 
 

1. Als u of uw gezinsleden recent (de afgelopen twee weken) in gebieden bent geweest waar het 
coronavirus is geconstateerd, of u of uw gezinsleden zijn in contact geweest met anderen uit deze 
gebieden, dan zijn u en uw kinderen gewoon welkom op school. 

2. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten 
krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet u en uw schoolgaande 
kind(eren) thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. 

3. Wij vragen u in dit geval ook om direct contact op te nemen met de school. Wij winnen dan advies in 
bij de GGD om hier passend op te reageren. 

 
Naast deze afspraak adviseren we natuurlijk de standaardmaatregelen voor alle ouders en kinderen in de tijd 
van griep en verkoudheid. 

● Was je handen regelmatig. 
● Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
● Gebruik papieren zakdoekjes. 

 
Mocht u meer vragen hebben, dan verwijs ik u naar de site van het RIVM. 
 
Dit bericht heeft als doel het verspreiden van dit virus te voorkomen en mensen die kwetsbaar zijn zo goed 
mogelijk te beschermen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Emile Goossens 
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